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Regulamento LIGA OCR FIREMAN 2019 

                “regulamento aprovado” 

 

1. O que é a LIGA OCR FIREMAN 2019 
 

A Liga OCR Fireman 2019 é a primeira competição organizada pela Associação Terras 

Dom Pedro Afonso- Fireman Challenge, organizadores das provas Fireman, com vista à 

atribuição do título de Campeão Nacional da Modalidade OCR Bombeiros. 

 

 

 

2. Quem pode participar 

Atletas de nacionalidade portuguesa com mais de 18 anos (*), que sejam Bombeiros quer 
Profissionais, Voluntários e Privativos que pretendam competir ou apenas se  divertir nesta 
prova de Corridas de Obstáculos e pretendam competir na modalidade. 

 

Idade mínima para participar na prova é de 16 anos, todos os atletas com idade inferior 

podem participar na prova KIDS REN gratuitamente. 

Caso queiram participar na prova oficial com os sues encarregado ou tutor com idade 

inferior a 16 anos devem solicitar a organização um formulário com termo de 

responsabilidade.  

 

 

 

3. Tipo de Inscrição 

1) 3 competições na Liga OCR Fireman 2019; 

2) Provas e datas:  

- Vila Real Fireman Challenge. Dia 7 de abril  

- Bombi Fireman Challenge. Dia 1 de Setembro 

- Lalim Fireman Challenge. Dia 06 de Outubro FINAL 
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      3) Tipo de equipas de provas:  

  - LIGA FIREMAN – Especifico para Bombeiros 

- ELITE – Individual; 

- COMPETITIVE – Individual, ou equipas no mínimo 3 atletas;  

- OCR ADAPTADO – Para participantes com deficiência comprovada; 

- OVERAL – Geral  

4) Nacionalidade dos atletas - podem participar na Liga OCR Fireman 2019 participantes 

de qualquer país 

5) Utilização de colete – Ou equipamento - É obrigatória a utilização do colete oficial da 

Liga OCR Fireman 2019 fornecido pela organização nas seguintes provas: ELITE, LIGA 

FIREMAN, COMPETITIVE, OCR ADAPTADO. 

Competição Individual – 2 modalidades, Masculinas e Femininas 

7) Competição de equipas - Existirão 3 modalidades de equipas, masculinas, femininas e 

mistas. Para se inscreverem na competição por equipas os atletas devem primeiro inscrever-

se individualmente e depois preencher no formulário da PROZIS a equipa. O número 

mínimo de atletas por equipa é três, não existindo um número máximo. Em cada prova só 

pontuam para a equipa os atletas que concluírem a prova com sucesso (pulseira). 

8) Os atletas inscrevem-se diretamente nas plataformas das provas Liga OCR Fireman, 

disponíveis na pagina oficial. 

 

4. Identificação dos atletas da Liga nas provas 

Todos os atletas da Liga OCR Fireman 2019 utilizarão um colete identificativo ou 

equipamento da Liga OCR Fireman 2019 com um número fixo para toda a época . 

Todos os atletas da Liga sairão na partida elite ou numa das partidas elite caso exista mais do 

que uma na prova. A utilização do colete é obrigatória durante toda a prova. 

5. Saída Elite e regras 

- Todos os atletas sairão obrigatoriamente na partida elite limitada ás vagas existentes pela 

organização; 

- Terão de efetuar todos os obstáculos sem limite de tentativas, existindo “fairplay”, seguindo 

todas as orientações da organização da prova; 

- Qualquer palavra injuriosa ao Júris de prova será de imediato desclassificado, podendo 

continuar a prova sem colete;  
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- A não conclusão dos obstáculos será motivos de desclassificação, caso caia ou pise o chão deve 

voltar ao inicio e começar de novo, ficando sem o colete caso não conclua o obstáculo, podendo 

continuar a prova sem colete;  

- Não poderá ter ajuda para conclusão do obstáculo. 

- As provas de perícia (desforradeira, tiro)em caso de não conclusão devem de imediato 

efetuar a prova de penalização.  

 

6. Saída OVERAL 

- Todos os atletas sairão obrigatoriamente na partida overal de 15 em 15 minutos; 

- Em caso de congestionamento devem dar prioridade ao atletas de colete envergado; 

- Não têm limita de tempo ou limite de tentativas para ultrapassar os obstáculos; 

- Caso não cumpram o obstáculo devem cumprir a penalização e seguir todas as orientações 

da organização da prova. 

 

7. Saída Competitive equipa 

- Todos os atletas sairão obrigatoriamente na partida de competitive limitada ás vagas 

existentes pela organização; 

- Terão de efetuar todos os obstáculos com 4 de tentativas obrigatórias podendo para isso ter 

ajuda caso seja da mesma equipa, existindo “fairplay”, seguindo todas as orientações da 

organização da prova; 

- Qualquer palavra injuriosa ao Júris de prova será de imediato desclassificado, podendo 

continuar a prova sem colete;  

- A não conclusão dos obstáculos toda a equipa deve fazer a penalização de imediato: Exemplo: caia 

ou pise o chão deve voltar ao inicio e começar de novo, ficando sem o colete caso não conclua o 

obstáculo, podendo continuar a prova sem colete;  

- As provas de perícia (desforradeira, tiro)em caso de não conclusão devem de imediato 

efetuar a prova de penalização.  

 

8. Saída Competitive individual 

- O atleta saí obrigatoriamente na partida de competitive limitada ás vagas existentes pela 

organização; 

- Terá de efetuar todos os obstáculos com 4 de tentativas obrigatórias podendo para isso ter 

ajuda caso seja da mesma equipa, existindo “fairplay”, seguindo todas as orientações da 

organização da prova; 
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- Qualquer palavra injuriosa ao Júris de prova será de imediato desclassificado, podendo 

continuar a prova sem colete;  

- A não conclusão dos obstáculos deve fazer a penalização de imediato: Exemplo: caia ou pise o chão 

deve voltar ao inicio e começar de novo, ficando sem o colete caso não conclua o obstáculo, 

podendo continuar a prova sem colete;  

- As provas de perícia (desforradeira, tiro)em caso de não conclusão devem de imediato 

efetuar a prova de penalização.  

 

9. Saída Liga Fireman individual 

- O atleta saí obrigatoriamente na partida dos ELITES limitada ás vagas existentes pela 

organização; 

- Terá de efetuar todos os obstáculos com 4 de tentativas obrigatórias podendo para isso ter 

ajuda caso seja da mesma equipa, existindo “fairplay”, seguindo todas as orientações da 

organização da prova; 

- Qualquer palavra injuriosa ao Júris de prova será de imediato desclassificado, podendo 

continuar a prova sem colete;  

- A não conclusão dos obstáculos deve fazer a penalização de imediato: Exemplo: caia ou pise o chão 

deve voltar ao inicio e começar de novo, ficando sem o colete caso não conclua o obstáculo, 

podendo continuar a prova sem colete;  

- As provas de perícia (desforradeira, tiro)em caso de não conclusão devem de imediato 

efetuar a prova de penalização.  

 

10. Saída Liga Fireman Equipa 

- Todos os atletas sairão obrigatoriamente na partida de ELITE limitada ás vagas existentes 

pela organização; 

- Terão de efetuar todos os obstáculos com 4 de tentativas obrigatórias podendo para isso ter 

ajuda caso seja da mesma equipa, existindo “fairplay”, seguindo todas as orientações da 

organização da prova; 

- Qualquer palavra injuriosa ao Júris de prova será de imediato desclassificado, podendo 

continuar a prova sem colete;  

- A não conclusão dos obstáculos toda a equipa deve fazer a penalização de imediato: Exemplo: caia 

ou pise o chão deve voltar ao inicio e começar de novo, ficando sem o colete caso não conclua o 

obstáculo, podendo continuar a prova sem colete;  

- As provas de perícia (desforradeira, tiro)em caso de não conclusão devem de imediato 

efetuar a prova de penalização.  
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11. Pontuação e classificações individuais e equipas  

 

Em cada prova que participa e conclui cumprindo todos os obstáculos sem ajuda, o atleta 

pontua conforme tabela de pontuação abaixo. Os atletas têm de efetuar as 3 provas existentes 

no calendário. A pontuação de todas as provas irá dar origem ao Campeão Nacional OCR.  
 
 
 

POSIÇÃO PONTOS  POSIÇÃO PONTOS POSIÇÃO PONTOS  POSIÇÃO PONTOS  

1 1000 21 345 41 245 61 145 

2 900 22 340 42 240 62 140 

3 800 23 335 43 235 63 135 

4 750 24 330 44 230 64 130 

5 700 25 325 45 225 65 125 
6 650 26 320 46 220 66 120 

7 600 27 315 47 215 67 115 

8 550 28 310 48 210 68 110 

9 525 29 305 49 205 69 105 

10 500 30 300 50 200 70 100 

11 480 31 295 51 195 71 95 

12 460 32 290 52 190 72 90 

13 440 33 285 53 185 73 80 

14 420 34 280 54 180 74 78 

15 400 35 275 55 175 75 78 

16 390 36 270 56 170 76 78 

17 380 37 265 57 165 77 76 

18 370 38 260 58 160 78 76 

19 360 39 255 59 155 79 76 
20 350 40 250 60 150 80 76 

 

POSIÇÃO PONTOS POSIÇÃO PONTOS POSIÇÃO PONTOS POSIÇÃO PONTOS 

1 1000 21 345 41 245 61 145

2 900 22 340 42 240 62 140

3 800 23 335 43 235 63 135

4 750 24 330 44 230 64 130

5 700 25 325 45 225 65 125

6 650 26 320 46 220 66 120

7 600 27 315 47 215 67 115

8 550 28 310 48 210 68 110

9 525 29 305 49 205 69 105

10 500 30 300 50 200 70 100

11 480 31 295 51 195 71 95

12 460 32 290 52 190 72 90

13 440 33 285 53 185 73 80

14 420 34 280 54 180 74 78

15 400 35 275 55 175 75 78

16 390 36 270 56 170 76 78

17 380 37 265 57 165 77 76

18 370 38 260 58 160 78 76

19 360 39 255 59 155 79 76

20 350 40 250 60 150 80 76
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12. Pontuação e classificações por equipas 

As equipas têm de ser compostas pelo menos por três atletas masculinos ou feminina 

ou mistas, não tendo limite máximo de atletas. A pontuação da equipa é composta 

pelos pontos dos três melhores atletas, somados a 20 pontos por cada elemento da 

equipa que conclua a prova correspondente com sucesso.  

As equipas pontuam em todas as provas em que participam. A pontuação da 

prova final contará a duplicar.  

Os atletas podem mudar de equipa, mas não levam consigo os pontos. 

Exemplo: Caso um atleta tenha participado numa prova pela equipa A e tenha feito um 

vigésimo lugar (350 pontos), pode mudar para a equipa B mas os 350 pontos 

permanecem na equipa A. 

 

13. Calendário 

O calendário actual é composto por 3 provas das quais os atletas são obrigados a 

fazer para se classificarem no ranking da provas para a grande final.  

 

14. Prémios 

Prémios para os três melhores classificados Masculinos, Femininos e por equipas. 

Prémios de participação por escalões.  

 

15. Direitos de imagem 

Ao inscrever-se na Liga OCR Fireman 2019, o declarante autoriza a cedência, de forma 

gratuita e incondicional dos direitos de utilização da sua imagem aos organizadores da 

prova. Estes direitos podem ser cedidos a terceiros, desde que autorizados pela própria 

Organização, e incluem desde vídeos, fotografias, imagens, gravações ou qualquer 

outro registo deste evento. 
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16. Participação dos órgãos sociais na Liga OCR Fireman 
2019  

Cabendo às organizações das provas a sua regulamentação e tendo a Associação sido 

criada por atletas e entusiastas da modalidade que pretendem desenvolvê-la e também 

praticá-la , os órgãos sociais da Liga OCR Fireman 2019 poderão participar na 

competição. 

 

17. Quem somos 

A Associação Terras Dom Pedro Afonso- Fireman Challenge , é uma associação sem 

fins lucrativos, composta por atletas e entusiastas da modalidade e tem como 

objectivo promover a modalidade OCR em Portugal – Corridas de Obstáculos – a 

todos os níveis, competitivo e não competitivo, trabalhando conjuntamente com 

atletas e organizações nacionais e internacionais.  

18. Tempo de prova 

A prova têm uma duração máxima de 3horas. 

19. Prémios 

Elite: 

Geral (M/F 1º, 2º 3º Classificado) 

- 1º Escalão: 35/40 (M/F 1º, 2º 3º Classificado) 

- 2º Escalão 41/49 (M/F 1º, 2º 3º Classificado) 

- 3º Escalão + 50 anos (M/F 1º, 2º 3º Classificado) 

Liga Fireman: 

Geral Individual (M/F 1º, 2º 3º Classificado) 

Geral Equipa (M/F 1º, 2º 3º Classificado) 

OCR Adaptado: 

Geral Individual (M/F 1º, 2º 3º Classificado) 

Geral Equipa (M/F 1º, 2º 3º Classificado) 
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Overal: 

1º Equipa mais numerosa 

1º Equipa mais divertida e com maior originalidade  

1º Atleta com mais idade a participar 

 

 

20. Regulamento 

O presente regulamento foi aprovado em 6 de janeiro de 2019. A Direção da Associação 

reserva-se no direito de o alterar comunicando aos sócios através da pagina de 

https://www.facebook.com/Fireman-Challenge-485143355316614 

 

21. Mecenato 

A Direção da Associação prevê o apoio de vários eventos relacionados com atividades 

dos Bombeiros, com apresentação de uma proposta seguida de um projeto, que será 

analisado pela Associação. 

 

Outras questões 

Questões adicionais ou dúvidas contacte-nos através do firemanchalenge@gmail.com   

 

22.Omissões 

Os casos omissos a este Regulamento serão decididos e resolvidos pela Direção 

da Associação Terras Dom Pedro Afonso– Fireman Challenge. 

http://mailto:contato@ocrportugal.pt

